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Figuur: Indicatieve kaart met kansrijke ontwikkelin gsrichtingen agrarische bedrijven 
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Agrariërs leveren meerwaarde aan omgeving en samenl eving  
 
Als agrariërs houden we van ons werk. We leveren een breed assortiment aan gezonde producten, 
beheren een groot deel van het buitengebied en we leveren steeds vaker diensten zoals recreatie, 
zorg en educatie. Deze agrarische activiteiten zijn voor veel plattelandsgemeenten essentieel om 
economisch gezond te blijven en het platteland vitaal te houden. Zo zijn er veel mensen aan het werk 
in het agro-business complex (toelevering, verwerking en distributie van agrarische grondstoffen), 
waardoor de sector een belangrijke werkgever is voor velen in onze gemeente. In de gemeente 
Alphen-Chaam is zelfs een op de drie mensen direct of indirect werkzaam in de agrarische sector. De 
agrarische sector is daarom een zeer belangrijke peiler om de leefbaarheid van onze 
dorpsgemeenschap op peil te houden. 
 
Maar de agrarische sector in onze regio kent ook zo zijn problemen. De grote retailers 
(inkooporganisaties) zorgen voor een zware concurrentie tussen producenten onderling en 
buitenlandse collega's, waardoor prijzen nogal eens onder druk staan. Nieuwe regelgeving, hogere 
eisen aan voedselveiligheid, dierenwelzijn, water- en luchtkwaliteit en allerlei zaken rondom 
duurzaamheid zullen ondernemers bezig blijven houden de komende jaren. Het verwerven van goed 
gekwalificeerd personeel is vaak moeilijk, vergunningtrajecten zijn veelal van lange duur en de 
financiële risico's worden steeds groter. Ondanks dat alles proberen ondernemers op hun bedrijven 
een inkomen te blijven vergaren voor hun gezinnen. De ondernemers die doorgaan met primaire 
agrarische productie zullen daartoe hun bedrijf flink moeten laten groeien om de investeringen te 
kunnen dragen. Bovendien voelen steeds meer burgers en consumenten zich betrokken bij de 
ontwikkelingen in het buitengebied, waardoor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de groene 
ruimte een steeds grotere uitdaging wordt.  
 
Dit alles zal tot gevolg hebben dat veel agrarische ondernemers in de komende jaren keuzes zullen 
moeten maken welke richting zij op willen met hun bedrijf richting 2022. Sommige zullen er voor 
kiezen hun bedrijf te beëindigen, maar met name jonge actieve ondernemers zullen aan de slag gaan 
om hun bedrijf op een duurzame manier te ontwikkelen. Zij zullen met vertrouwen in de toekomst 
kijken welke mogelijkheden een locatie biedt. Zij zullen ook bewuster omgaan met de mogelijkheden 
die er liggen in plattelandsverbreding en kansen aangrijpen om verbindingen te leggen tussen 
producenten en consumenten. In bijlage 1 wordt de ontwikkeling van de agrarische sector nader 
uiteengezet. 
 
De komende jaren zullen bepalend zijn voor de ontwikkeling van de agrarische sector in Alphen-
Chaam, en dus ook indirect op het welzijn van onze dorpsgemeenschap. Wet- en regelgeving zullen 
de contouren aangeven waarbinnen bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Maar zeker zo belangrijk 
wordt de rol die de ondernemer heeft in zijn omgeving en de dorpsgemeenschappen om 
maatschappelijke waardering te krijgen voor de manier waarop producten geproduceerd worden. We 
zullen moeten zoeken naar nieuwe verbindingen. Met name ondernemers in de recreatie en het 
midden en kleinbedrijf zullen voor ons van meerwaarde zijn, waardoor ook agrarische ondernemers 
waarde toe kunnen voegen aan hun bedrijven. 
 
We concluderen dat de agrarische sector in snel tempo verandert! Onder invloed van moderne 
technologieën, maatschappelijke eisen en aangescherpte wet- en regelgeving zullen er keuzes 
moeten worden gemaakt om bedrijven duurzaam te ontwikkelen. Om deze ontwikkelingen inzichtelijk 
te maken, hebben we als ZLTO afdeling Baronie Zuid-Oost er daarom voor gekozen om een visie op 
te stellen op de ontwikkeling van de agrarische sector tot 2022. Deze visie is ‘bottum-up’ tot stand 
gekomen en veel van onze leden hebben hun steentje bijgedragen. We hebben gekeken hoe we met 
verschillende vraagstukken om kunnen gaan en daar een helder verhaal van proberen te maken. Dit 
document is het resultaat van die inspanningen en geeft de visie van de leden van ZLTO Baronie 
Zuid-Oost weer op de toekomst van de sector en de thema’s die daarin een belangrijke rol vervullen. 
Het is een visie door en voor alle ondernemers in de groene ruimte. Samen gaan we werken aan een 
duurzaam toekomstperspectief voor een vitaal en leefbaar buitengebied. Duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zal het streven zijn van iedere toekomstgerichte 
ondernemer. Duurzaamheid betekent bij ons met respect voor mens, dier en milieu, met als basis een 
economisch gezonde bedrijfsvoering! Dit is dan ook het uitgangspunt voor onze visie. 
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Op weg naar een duurzame toekomst  
 
Uit de analyse van het LIB (Landbouw Innovatie Brabant) blijken de volgende trends te spelen op weg 
naar 2022: 
- Afname van het aantal agrarische bedrijven; 
- Het aantal hectares voor landbouwgebruik blijft ongeveer gelijk; 
- Toename van de toegevoegde waarde in het agri-business complex. 
 
Als ZLTO afdeling Baronie Zuid-Oost verwachten we dat deze trends ook voor ons van toepassing 
zijn. Wij zijn er van overtuigd dat het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam kansen biedt aan 
agrarische ondernemers, misschien wel meer dan op andere plekken in het land. We zullen een 
aantal thema’s bespreken die wij als ZLTO afdeling belangrijk vinden voor een goede ontwikkeling van 
de agrarische sector. Veel van deze thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. We zullen dan ook 
de komende 10 jaar inzetten op een integrale werkwijze om deze thema’s een goede invulling te 
geven. 

 
 
1. Versterken primaire sectoren 

 
Primaire agrarische bedrijven zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente Alphen-Chaam. Veel van 
deze bedrijven zijn grondgebonden. Omdat deze bedrijven een directe relatie hebben met de 
omgeving, onderhouden zij het agrarisch cultuurlandschap en dragen ze bij aan de instandhouding 
van de groene structuur. Bij de primaire agrarische bedrijven onderschrijven we het belang in de 
voedselvoorziening. De zekerheid van veilig en gezond voedsel is de verdienste van de land- en 
tuinbouw. Zij produceren op een zorgvuldige en steeds duurzamere manier het voedsel. Door steeds 
strenger wordende regelgeving omtrent natuur, milieu en dierenwelzijn, zijn bedrijven genoodzaakt te 
blijven innoveren, zodat ze in 2022 duurzaam en toekomstbestendig zijn. Dit zal gepaard gaan met 
bedrijfsontwikkeling. Het ontstaan van steeds grotere bedrijven zal een beroep doen op het 
ondernemerschap van de boer of tuinder. De komende jaren zal blijken dat een maatschappelijk 
geaccepteerde ontwikkeling van de agrarische sector niet wordt bepaald door de grootte van het 
bouwblok of de bedrijfsgebouwen, maar door de kwaliteit en kunde van de ondernemer. Daar waar de 
boer nu beschikt over veel vakkennis en meetelt in de wereldtop, zal hij zich in de toekomst steeds 
meer met het ondernemerschap van zijn bedrijf en communicatie met zijn omgeving moeten gaan 
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bezighouden. Dit vereist andere vaardigheden en sommige ondernemers zullen die moeten 
ontwikkelen. Het werken met personeel zal, ondanks de automatisering in sommige sectoren, 
toenemen. Goed werkgeverschap nemen we hier als uitgangspunt, waarbij we de lokale binding met 
de dorpsgemeenschap proberen te versterken door voor (seizoen)arbeid kansen te bieden aan 
jongeren. Ook zijn er op veel bedrijven buitenlandse werknemers actief. Voor de tijdelijke werknemers 
is goede huisvesting belangrijk. Dit kan in eerste instantie het beste geregeld worden op het bedrijf 
zelf. Zo ontstaat de minste last voor de omgeving. 
 
Als ZLTO afdeling zien we het versterken van het ondernemerschap als belangrijk aandachtspunt 
voor de toekomst. De verduurzaming van de agrarische sector is afhankelijk van actuele kennis en 
innovatieve ideeën, waarbij de creativiteit van een ondernemer in veel gevallen doorslaggevend is om 
daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Door een aanbod vanuit ZLTO en sectorgerichte studieclubs 
kan men kennis en vaardigheden ontwikkelen en uitwisselen. Voldoende ruimte om te kunnen 
ondernemen is essentieel om te zorgen dat ondernemers nieuwe kansen kunnen benutten.  
 

 
Er komen steeds meer ondernemers die stoppen met hun agrarisch bedrijf. Hier ligt een taak voor het 
sociale gezicht van ZLTO; Landbouw en Samenleving. Deze mensen staan voor ingrijpende 
veranderingen voor het hele gezin. Zij worden bijvoorbeeld begeleid met het zoeken naar een 
passende plek op de arbeidsmarkt. Voor de oudere beëindigers wordt meer ingestoken op een 
zinvolle vrije tijdsbesteding.  
 
Een ander gevolg is dat er steeds meer vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) komen in 
het buitengebied. Leegstand leidt tot verpaupering, hetgeen ten koste gaat van de uitstraling en 
netheid van het buitengebied. Wij vinden het daarom belangrijk dat er snel besloten wordt over 
mogelijke functies en toekomstige bestemming van een VAB. Afhankelijk van de locatie en omgeving 
kunnen sommige geschikte vrijkomende bedrijfslocaties worden overgenomen door primaire 
agrarische bedrijven die elders verplaatst moeten worden. Daar waar de omgeving minder geschikt is 
voor grootschalige primaire agrarische bedrijvigheid, moeten ondernemers andere kansen worden 
geboden om het buitengebied vitaal te houden. Sloop van bebouwing door middel van een Ruimte 
voor Ruimte regeling vormt een reële optie naast hergebruik. Door versoepeling van de regelgeving 
kan ondernemerschap in VAB’s echter worden gestimuleerd en ontstaat er meer ruimte voor 
creativiteit. Ook hier pleiten we voor ontwikkelingsplanologie, waarbij de overheid meehelpt met het 
zoeken naar mogelijkheden om ontwikkelingen op gang te brengen. Zo kan kleinschalige bedrijvigheid 
worden gestimuleerd door bijvoorbeeld ruimere gebruiksmogelijkheden toe te staan op plekken waar 
het agrarisch bedrijf is beëindigd en agrarisch hergebruik redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Een 
gebiedsgerichte aanpak is daarbij wel belangrijk. Per gebied zou bekeken kunnen worden wat voor 
soort bedrijvigheid daar het beste past en wat de toegevoegde waarde is voor de omgeving. In de 
extensiveringsgebieden rond natuurgebieden en dorpskernen liggen bijvoorbeeld meer kansen voor 
kleinschalige en ambachtelijke bedrijvigheid, zoals een camping, theehuis, zorgboerderij of 
beautyfarm. Omdat deze bedrijven de omgeving als ‘decor’ gebruiken, zullen ze bijdragen aan het 
onderhoud van het landschap wat ten goede komt aan de uitstraling van het buitengebied. En in 
VAB's in gebieden met voornamelijk primaire landbouw past meer hieraan gerelateerde bedrijvigheid, 
zoals een agrarisch loonbedrijf of kaasmakerij. Overigens vinden wij het bij deze ontwikkelingen erg 
belangrijk dat nieuwe activiteiten in het buitengebied geen belemmeringen opleveren voor de 
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ontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven. Zodoende zullen nieuwe bewoners van het 
buitengebied dus de lusten maar ook de lasten moeten dragen van de agrarische omgeving. We 
willen dan ook dat er werk gemaakt wordt van de zgn. plattelandswoningen.  
 

 
Verder willen wij als ZLTO afdeling de jonge ondernemers in onze gemeente meer betrokken maken. 
Zij worden niet meer automatisch lid van onze organisatie tijdens of na de bedrijfsovername. We 
willen een meerwaarde aanbieden zodat een lidmaatschap vanzelfsprekend wordt. Ondernemers 
zullen actiever gaan samenwerken en zelf het heft in handen moeten nemen. Afwachten wat de 
Nederlandse of Europese overheid oplegt, willen we niet en zal geen ruimte geven voor 
bedrijfsontwikkeling. 
 
 
 

2. Nieuwe samenwerkingsvormen en marktconcepten 
 

Ingegeven door creatief ondernemerschap en/of bepaalde omgevingsfactoren zijn er steeds meer 
bedrijven die naast de primaire agrarische activiteiten ook andere activiteiten willen ontplooien op hun 
bedrijf, om zodoende een rendabel en duurzaam toekomstperspectief te realiseren. Deze bedrijven 
ontwikkelen zich tot multifunctionele landbouwbedrijven door in hun bedrijfsvoering invulling te geven 
aan een of meerdere nevenactiviteiten.  
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Naast bedrijven die zich zullen ontwikkelen op primaire productie zullen er bedrijven zijn die hun 
ontwikkelingsmogelijkheden zien in activiteiten die wij kennen onder de noemer verbrede landbouw. In 
gebieden met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden in de primaire sector is dit ook het meest voor de 
hand liggend. Door hun activiteit zullen zij een meerwaarde geven aan het buitengebied en daardoor 
het gebied aantrekkelijk maken om er te wonen en recreëren. Huisverkoop is hier een sprekend 
voorbeeld van maar er gebeurt veel meer. Sommige ondernemers specialiseren zich in niches en 
gaan bijvoorbeeld op zoek naar nichemarkten in de regio om daar hun producten met 
waardetoevoeging, als zijnde streekproducten, af te zetten. Zorgboerderijen bieden in een prettige en 
natuurlijke omgeving zorg aan mensen die deze zorg nodig hebben. Agrarische kinderdagopvang 
biedt kinderen een heerlijke dag buiten, waar er ook nog eens veel te leren valt over de natuur om ons 
heen en waar ons voedsel vandaan komt. Daarnaast is het opwekken van energie erg actueel. Onze 
ZLTO afdeling ziet vooral mogelijkheden voor het gebruik van zonnepanelen in de toekomst. Op de 
daken van onze stallen en schuren zijn grote oppervlaktes beschikbaar om daar zonnecollectoren op 
te plaatsen. De ontwikkelingen van zonnecollectoren volgen elkaar in rap tempo op, waardoor de 
energie-efficiëntie steeds hoger wordt. Een goede saneringsregeling voor asbestdaken in overleg met 
gemeente en in combinatie met de aanleg van zonnepanelen zou dit initiatief een flinke impuls kunnen 
geven. Ook kan bij de nieuwbouw van stallen alvast rekening gehouden worden met extra draagkracht 
van de spantconstructie. Daarnaast is het belangrijk dat de directe omgeving betrokken wordt bij de 
transitie naar energieboerderijen. Het zorgt voor bewustzijn bij burgers waar de stroom vandaan komt, 
doordat men weet dat het lokaal geproduceerd wordt. Door deze nieuwe verbindingen tussen boer en 
burger ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid. Op die manier zijn de resultaten van de 
verduurzaming van de samenleving direct tastbaar en zichtbaar in het landschap. 
 

 
 
Ook zijn er steeds meer verbindingen tussen recreatie en agrarisch, zoals Bed and Breakfast op de 
boerderij, boerengolf of kamperen bij de boer. Samenwerkingsvormen met andere ondernemers in de 
recreatieve sector zullen wederzijds voordeel op kunnen leveren. Voorwaarde voor een goede 
ontwikkeling van bedrijven in het buitengebied is dat zij elkaars bedrijfsvoeringen respecteren en in 
goede harmonie samen ondernemen. Bijvoorbeeld geen mest uitrijden als de buurman met een 
verbrede activiteit een open dag heeft, maar omgekeerd ook begrijpen dat percelen op bepaalde 
tijden bemest moeten worden. 
 
Alphen-Chaam is een Cittaslow gemeente en dit sterke marktconcept biedt zeker mogelijkheden aan 
enkele ondernemers om een meerwaarde te geven aan hun product. Om te investeren in 
streekproducten moet men goed naar de consument kunnen kijken en luisteren om te achterhalen 
naar welke producten met welke specifieke kenmerken er vraag is. Dit kunnen aspecten zijn uit de 
hele keten. Van manier en streek van productie tot aan ambachtelijke verwerking en de manier 
waarop ze aan de consument worden aangeboden. Om dit concept tot een succes te maken zullen er 
nieuwe verbindingen gelegd moeten worden, zowel tussen ondernemers in de groene ruimte 
onderling als met ondernemers in horeca en (klein)winkelbedrijf.  
 
Deze relatief nieuwe concepten kunnen voor sommige agrarisch ondernemers een goede manier zijn 
om hun bedrijfsvoering economisch rendabel te houden, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. 
Verder is het belangrijk om te realiseren dat bij veel van dergelijke initiatieven er nog steeds 
agrarische productie nodig is om de bedrijfsvoering economisch volwaardig te houden. 
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Naast de traditionele verbreding in sociaal-maatschappelijke diensten en activiteiten, ontstaat er in de 
toekomst een steeds grotere behoefte om producten op agrarische bedrijven te be- en verwerken, ook 
reststromen. Vanwege het nieuwe mestbeleid in 2015 verwachten wij dat het verwerken en 
verwaarden van mest in een stroomversnelling komt. Zo moet een veehouder die meer mest 
produceert dan hij op zijn eigen grond kwijt kan, een percentage van zijn mestoverschot verplicht 
aanbieden voor verwerking bij een erkend mestverwerkingsbedrijf. Het nieuwe mestbeleid moet de 
mestproductie in een duurzame balans brengen met de afzetmogelijkheden. Dit is nodig om aan de 
Europese doelen voor milieu en natuur te voldoen en om te anticiperen op de toekomstige vraag naar 
organische meststoffen. Door de mest te verwerken, kunnen dure mineralen als kali en fosfaat worden 
teruggewonnen. Dit hoogwaardig mineralenconcentraat kan dan weer gebruikt worden als vervanger 
van kunstmest. Op die manier kunnen kringlopen worden gesloten. 
 

Afbeelding: Voorbeelden van mestverwerkinginstallat ies  
 
 
Deze misschien nog wat futuristisch ogende nieuwe technieken zijn gebaseerd op de ontwikkeling van 
de “biobased economy”. Dit houdt in dat de economie niet meer draait om fossiele brandstoffen, maar 
biomassa de drager van economische activiteiten wordt. Behalve mest zijn er nog andere reststromen 
in de land- en tuinbouw die een potentiële waarde in zich hebben en als biomassa kunnen worden 
verwerkt. Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen en heeft ten opzichte 
van andere fossiele vervangers, zoals zon en wind, de unieke eigenschap dat het gebruikt kan worden 
als vervanger voor fossiel, voor chemie en materialen. Het be- en verwerken van biomassa, zoals 
mestverwerking, biomassavergisting en compostering, heeft naast het opwekken van energie als 
voordeel dat daarmee de (koolstof-) kringlopen kunnen worden gesloten. Deze activiteiten dragen 
daardoor bij aan de verduurzaming van de agrarische sector. Naarmate de gangbare fossiele 
brandstoffen, als olie en gas maar ook meststoffen als fosfaat en kali, schaarser en duurder worden 
zal de drang toenemen om de uitdaging van deze technieken aan te gaan. 
 
 
In bijlage 2 staat een schematische/ symbolische weergave van de biobased economy.  
 
 
Om de verschillende doelstellingen in het kader van duurzaamheid te kunnen realiseren, is voldoende 
fysieke ontwikkelruimte (bouwblokgrootte) een voorwaarde voor ondernemers om te kunnen 
ondernemen, innoveren en hun bedrijfsvoering aan te passen. Investeringen die bijdragen aan 
duurzaamheid, zoals mestverwerking en landschappelijke inpassing, nemen namelijk ook ruimte in 
beslag. Dit geldt des te meer nu bouwwerken, zoals mestsilo’s, veevoedersilo’s, paardenbakken en 
permanente teeltondersteunende voorzieningen op het bouwvlak moeten worden gesitueerd. Maar 
ook voldoende planologische ruimte om te kunnen ondernemen is essentieel om te zorgen dat 
ondernemers nieuwe kansen kunnen benutten. Vergunningen en (dier)rechten beperken de 
ontwikkelingsrichtingen van agrarische bedrijven en daarmee ook creativiteit en mogelijkheden tot 
omschakeling. De gemeente kan helpen door ontwikkelingsplanologie te bevorderen en open te staan 
voor vernieuwende ideeën, duidelijke afspraken te maken met ondernemers en procedures zo kort 
mogelijk te houden. Heldere, uniforme regelgeving en randvoorwaarden zullen leidend zijn om dit 
mogelijk te maken. 
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3. Maatschappelijke waardering 
 

Ondernemers in de diverse agrarische sectoren zijn al druk bezig om hun ”licence to produce” onder 
de aandacht te brengen. Maar uitbraken van dierziekten, kwaliteitsproblemen van producten bedoeld 
voor menselijke consumptie en problemen rondom resistentie (MRSA) en residuen zetten 
ondernemers vaak weer een paar stappen terug. Het maatschappelijke debat rondom de agrarische 
sector is de laatste jaren steeds intensiever geworden. De discussie rondom “mega-stallen” en 
burgerbewoning van niet meer functionele agrarische bestemmingen geven veelal een eenzijdig 
beeld. Burgers komen niet meer zo snel bij de boer over de vloer en onbekend maakt onbemind.  
 
Op bovengenoemde problemen zit een ondernemer zeker niet te wachten en hij zal zijn uiterste best 
doen om een goed en veilig product te leveren. Niets is zo erg dan toe te moeten zien hoe een 
jarenlang opgebouwde veestapel geruimd wordt of met toewijding geteelde producten doorgedraaid 
worden. Daarom zullen we in moeten zetten om verder te verduurzamen om calamiteiten tot een 
minimum te beperken en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit is ook een van de 
speerpunten van onze ZLTO organisatie. 
 
Om overlast in de toekomst tot een minimum te beperken zullen bedrijven allerlei maatregelen moeten 
nemen. Zo zullen veehouderijbedrijven aanpassingen moeten doen om geur, ammoniak en fijnstof 
uitstoot te verminderen, wat met aanpassingen aan stalsystemen en het plaatsen van luchtwassers al 
vorm krijgt. Mestverwerking zal een volgende stap zijn die wordt aangepakt, om zo kringlopen beter te 
kunnen sluiten. Er zijn al veel aanpassingen gedaan om het dierenwelzijn te verbeteren, maar er 
zullen nog meer aanpassingen volgen om tot een optimum te komen.  
 
Ook in de plantenteelt en voederwinning worden allerlei activiteiten ondernomen om duurzamer te 
produceren. Gewasbeschermingsmiddelen worden zo ingezet dat naast een veilig en gezond product 
ook het grondwater en de bodemgezondheid geborgd zijn. Waar mogelijk zal worden gewerkt met 
natuurlijke plaagbestrijding en teelt ondersteunende voorzieningen die de overlast op het milieu 
minimaliseren. 
 

 
 
Daarnaast zijn verschillende agrarische ondernemers actief in landschapsonderhoud c.q. agrarisch 
natuurbeheer. Hiertoe werken wij ook samen met de Agrarische Natuurvereniging Baarle Nassau en 
omstreken, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het beheer en onderhoud van het landschap. 
Zo zijn er verschillende initiatieven genomen om biodiversiteit naar de toekomst toe te waarborgen. 
Vooruitstrevende ondernemers zullen de komende jaren met bovenstaande aspecten aan de gang 
gaan. Naast tal van autonome ontwikkelingen zullen veel van bovenstaande elementen investeringen 
vragen in het kader van maatschappelijke waardering en verduurzaming. Duidelijk mag zijn dat veel 
van deze investeringen in een duurzame bedrijfsvoering ook hun ruimtebeslag kennen. Denk 
bijvoorbeeld aan het plaatsen van luchtwassers, een mestverwerkinginstallatie, landschappelijke 
inpassing, parkeerplaatsen om bezoekers te kunnen ontvangen etc. Dus ook hiervoor geldt dat 
voldoende fysieke en planologische ruimte nodig is om deze duurzaamheidslag als agrarische sector 
te kunnen maken. De ondernemer van de toekomst zal er op toezien dat de kwaliteit van het 
buitengebied van Alphen-Chaam niet lijdt onder de ontwikkeling van zijn bedrijf en bedrijfsgebouwen.  
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Architectonische vormgeving, aanleg van functioneel groen en adequaat onderhoud van erf en 
gebouwen zullen bijdragen aan een fraai en aantrekkelijk buitengebied. Koppeling met 
subsidiemogelijkheden van lokale overheden zal dit nog een extra stimulans kunnen geven. 
 
Maatschappelijke waardering gaat momenteel vooral uit naar bedrijven met een verbreding, die er iets 
bijdoen, en zo de maatschappij aan zich binden. Om ook bedrijven die in de primaire sector 
produceren meer transparant te maken, zullen meer PR-activiteiten opgezet moeten worden. Voorts 
worden er in zowel plantaardige als dierlijke sectoren allerlei programma's opgestart om duurzamer te 
produceren en daardoor het gebruik van hulpmiddelen als medicijnen en 
gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en te verantwoorden. Duurzaam produceren is en blijft 
een belangrijk speerpunt voor ons. Veel agrarische bedrijven in onze gemeente hebben al grote 
sprongen gemaakt in duurzaamheid, of zijn daar op dit moment mee bezig. Op die manier zullen we 
ook in de toekomst blijven zorgen dat het voedsel dat we produceren betrouwbaar, veilig en 
controleerbaar is.  
 
Ook zijn programma's opgezet om aan te geven hoe producten geproduceerd worden. We doen 
namelijk al een heleboel goeds waar we als boeren trots op zijn en dat willen we dan ook delen met 
de maatschappij. Om voor de omgeving inzichtelijk te maken wat we op dit vlak allemaal gedaan 
hebben, zullen we moeten proberen onze bedrijven “open” te stellen voor de burger middels 
zichtstallen of andere moderne communicatie middelen. Door in te zetten op transparantie zal de 
sector een steeds opener karakter krijgen, waarbij de afstand tussen boer en burger kleiner wordt. 
Door tegelijkertijd de burger weer meer bij de agrarische sector te betrekken, zal het vertrouwen en de 
waardering groeien.  
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Samen op weg naar 2022  
 
In de voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen wat onze visie is op de ontwikkeling van de 
agrarische sector tot 2022. De land- en tuinbouwsector in de gemeente Alphen-Chaam is volop in 
beweging.  Het economisch belang van de agrarische sector dat als voedselproducent voorziet in de 
primaire levensbehoeften van de mens, draagt bij aan de vitaliteit van het platteland. Een 'vitaal 
platteland' betekent een platteland waar het in de ogen van bewoners goed werken, wonen en leven 
is. Waar sprake is van een gezonde economische en sociale basis. Een platteland met een 
voorzieningenniveau toegesneden op de behoeften van bewoners. Daarom sluiten wij onze ogen niet 
voor de maatschappelijke ontwikkelingen die een duidelijke toegevoegde waarde verlangen van de 
agrarische sector. Het moderne agrarische gezinsbedrijf zal gericht zijn op duurzaamheid, waarbij 
volksgezondheid, dierenwelzijn, aandacht voor de lokale omgeving en een goede boterham voor de 
ondernemer voorop staan.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het sleutelwoord om in de toekomst succesvol te zijn. 
Enerzijds zullen er in de toekomst in Alphen-Chaam bedrijven zijn die zich zullen specialiseren in 
primaire productie. Door gebruik te maken van moderne technieken zal de overlast voor de omgeving 
van deze bedrijven minimaal zijn. Om de kosten die dat met zich mee brengt en de concurrentie aan 
te kunnen zal in veel gevallen verdere schaalvergroting wenselijk zijn. Landschappelijke inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen van bedrijvigheid zorgt daarbij voor een fraai buitengebied. Anderzijds zullen er 
in onze gemeente bedrijven zijn die niet alleen inzetten op productie van voedsel als bulkmassa. Zij 
zullen keuzes maken om verbrede economische activiteiten op te starten, zoals het produceren van 
streekproducten voor een niche markt, het aanbieden van zorg of het starten van activiteiten in de 
recreatieve sector. 
 
Agrariërs zullen keuzes moeten maken met ondernemersinzicht, waarbij ze allerlei zaken af zullen 
wegen. We vragen daarvoor wel om duidelijke regelgeving en korte vergunningtrajecten. 
Ondernemers zullen op hun beurt met de omgeving in gesprek moeten gaan om verrassingen 
achteraf te voorkomen. Zij zullen allerlei zaken oppakken om midden in de maatschappij te staan, en 
hierbij contact zoeken met omwonenden, andere ondernemersgroepen en belangenorganisaties. We 
zijn ervan overtuigd dat we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen ook meer waardering 
zullen krijgen van de maatschappij. Inzetten op transparantie zal sectoren een steeds opener karakter 
geven en aan de burger duidelijk maken dat de agrarische sector een duidelijke bijdrage levert aan 
zijn leefomgeving. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken, want veel agrarische 
ondernemers en hun gezinnen zijn sterk geworteld in de lokale samenleving. Zodoende leveren we 
een belangrijke bijdrage aan het verenigingsleven, dorpstructuur en daarmee aan de leefbaarheid van 
het platteland. 
 

Kort gezegd gaan we samen op weg om het buitengebied in onze omgeving aantrekkelijk te houden. 
Mocht u geïnspireerd zijn geraakt door onze visie, dan staan wij als ZLTO afdeling Baronie Zuid-Oost 
open om hierover met u van gedachten te wisselen. We nodigen iedereen dan ook uit om ons te 
helpen door met ons mee te denken, zodat we vanuit een gezamenlijke ambitie wensen tot uitvoering 
kunnen brengen. Door samen te werken ontstaan er nieuwe, sterke verbindingen van partijen en 
belanghebbenden in de groene ruimte, waarmee we kansen creëren om het buitengebied nog 
aantrekkelijker te maken voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Zo zullen de boer, de burger en de 
buitenlui zich ook in 2022 nog steeds thuis voelen in de gemeente Alphen-Chaam. 
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 Bijlagen  
 

 
 

1. Trends en ontwikkelingen in de agrarische sector  
 
Een belangrijke reden voor ons als afdeling om na te denken over de toekomst is de afname van het 
aantal agrarische bedrijven. Dit is een ontwikkeling die door Landbouw Innovatie Brabant (LIB) in 
beeld is gebracht op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 
De landelijke cijfers laten zien dat er gedurende de periode 2000-2009 een gestage daling van het 
totale aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland heeft plaatsgevonden. In 2000 waren er zo`n 
100.000 bedrijven actief, in 2010 zijn er hiervan nog 72.000 over. In Noord-Brabant is dezelfde daling 
waar te nemen. In 2000 waren er nog 17.300 bedrijven actief. Dit aantal is in 2010 geslonken tot 
12.900. Het aantal bedrijven in Brabant is met ongeveer een kwart afgenomen wat overeenkomt met 
de landelijke trend. De daling van het aantal bedrijven verdeeld naar de sectoren laat zien dat de 
afname het sterkst is in de tuinbouwsector en de rundveebedrijven. De enige sectoren binnen Noord-
Brabant waar geen afname van het aantal bedrijven heeft plaatsgevonden zijn de blijvende 
teeltbedrijven zoals boomkwekerij en hardfruit. Daarnaast is er een toename te zien in het aantal 
agrarische bedrijven dat naast de hoofdtak van primaire agrarische productie op zoek gaat naar 
andere economische activiteiten of zelfs helemaal omschakelt.  
 
Naast de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de afgelopen 10 jaar heeft het LIB onderzoek laten 
doen naar de ontwikkeling van de landbouw in Noord-Brabant voor de komende jaren tot 2020. De 
afname van het aantal agrarische bedrijven zal zich blijven doorzetten. Om de afname een halt toe te 
roepen is het belangrijk dat bedrijven kunnen verbreden met nevenactiviteiten, zoals 
gezondheidszorg, Bed & Breakfast e.d. Dit om meer bedrijven in het buitengebied te behouden voor 
de toekomst. Hiertoe kunnen ook andere soort functies en bedrijvigheid worden toegestaan in 
Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB’s), waarmee voorkomen kan worden dat het 
buitengebied leegloopt en leegstaande gebouwen verpauperen. Naast de economische vitaliteit van 
het platteland is dit ook belangrijk voor de leefbaarheid en afwisseling van het buitengebied. Door op 
dit moment al na te denken over het toekomstig ontwikkelingsperspectief van de aanwezige bedrijven, 
kan (gedeeltelijk) voorkomen worden dat de 12.900 bedrijven die er in 2010 nog waren zullen 
afnemen tot 8500 in het jaar 2020. Om het ondernemerschap in en met de groene ruimte te 
stimuleren dient er bij het bepalen van de (planologische) ruimte en het opstellen van nieuw beleid 
rekening te worden gehouden met deze trends en ontwikkelingen. Ontwikkelingsplanologie met 
(ver)korte procedures is essentieel om het ondernemerschap te stimuleren, zodat de sector de 
gewenste duurzaamheidslag ook daadwerkelijk waar kan maken. 
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Ook in onze afdeling zien we de landelijke en provinciale trends terug in de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven. Het aantal bedrijven neemt af en er zijn steeds minder agrarisch ondernemers actief. 
Waren er in 2000 nog 334 agrarische bedrijven in Alphen-Chaam, in 2005 daalde dat naar 292 
bedrijven en in 2010 zijn er daar nog maar 264 van over. Onder de resterende agrarisch ondernemers 
bevindt zich echter een grote groep jonge ondernemers die hun bedrijf op een duurzame manier willen 
ontwikkelen en toekomstbestendig willen maken. Deze bedrijven zijn in overwegende mate primaire 
agrarische bedrijven. 
 
Het aantal hectares dat in gebruik is door de agrarische sector is de laatste 10 jaar ongeveer stabiel 
gebleven, en ten opzichte van het jaar 2000 zelfs licht gestegen. Dit heeft te maken met het gegeven 
dat natuurlijke graslanden in natuurgebieden steeds vaker door agrariërs en hun vee worden beheerd. 
Het oppervlakte cultuurgrond loopt dus niet gelijk aan het aantal stoppende bedrijven, wat betekent 
dat er per bedrijf een steeds groter wordende oppervlakte aan cultuurgrond in gebruik is. Voor veel 
agrarische bedrijven die zich richten op de primaire productie blijft schaalvergroting een wezenlijk 
onderdeel van de bedrijfsontwikkeling. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het totaal aantal personen die direct werkzaam zijn in de land- en tuinbouw in de provincie Noord-
Brabant kwam in 2008 neer op ruim 45.000 personen. In meerdere gemeenten is de primaire sector 
lokaal nog steeds de grootste werkverschaffer (meer dan 20% van de totale werkgelegenheid). Dit 
geldt ook voor de gemeente Alphen-Chaam, waarbij de primaire sector een aandeel heeft van 28,3% 
in de totale werkgelegenheid. Dit percentage komt zelfs nog hoger te liggen wanneer ook de 
arbeidskrachten in de afgeleide sectoren, zoals toeleveranciers, afnemers en dienstverleners, worden 
meegerekend. Dit wordt het lokaal agro-complex genoemd, en met een aandeel van 42,2% in de 
lokale werkgelegenheid in de gemeente Alphen-Chaam, is dat het hoogste van heel Noord-Brabant. 
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Indien we dan ook nog in beschouwing nemen dat de werkgelegenheid in de primaire sector een groot 
aantal indirecte arbeidsplaatsen genereert in andere sectoren (industrie, bouw, transport, 
dienstverlening) en in andere gemeenten, dan is het duidelijk dat in een aantal gemeenten het wel en 
wee van de lokale economie ook nu nog nauw is verbonden met de ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw. 
 
In contrast met de afname van bedrijven staat een voorspelde toename van de toegevoegde waarde 
van het Brabantse agro-complex tot 2020. Onder het agro-complex wordt naast de productie van land- 
en tuinbouwbedrijven, ook de toelevering, verwerking en distributie gerekend. Op basis van de jongste 
LEI ramingen zal de toegevoegde waarde in 2020 uitkomen op 4,27 miljard euro voor alleen Noord-
Brabant. Dit komt overeen met een groei van 345 miljoen euro ten opzichte van het referentiejaar 
2006. Voor heel Nederland wordt de toegevoegde waarde van het totale agro-complex geschat op 
26,63 miljard euro in 2020. Hiermee levert het agro-complex in Nederland een bijdrage van om en 
nabij de 10% aan het bruto nationaal product en werkgelegenheid. Jaarlijks exporteert Nederland 
ongeveer voor 73 miljard euro aan agrarische producten. De totale toegevoegde waarde vertoont een 
vrij gelijkmatig ontwikkelingspatroon als de uitkomsten voor 2020 worden vergeleken met die van 
2006: zowel naar deelsector als naar ketenonderdelen. Belangrijk onderdeel van de uitkomsten is dat 
de economische betekenis van de primaire sector een lichte groei vertoont in toegevoegde 
waardetermen tot 2020. De primaire sector ziet zijn aandeel in de totale agribusiness-’koek’ 
gehandhaafd op een peil van ruim 30%. 
 
In lijn met de afgelopen jaren geeft de tuinbouwsector, zowel door toedoen van de glastuinbouwsector 
als door de opengrondstuinbouw, in de toekomst de meest positieve ontwikkeling te zien. De primaire 
sector heeft een belangrijk aandeel in de groei van de toegevoegde waarde in de tuinbouwsector. Ook 
de primaire sector in de rundveehouderij en in de akkerbouw vertonen de komende jaren een licht 
groeiende toegevoegde waarde van het (Brabantse) agro-complex. Alleen de intensieve veehouderij 
laat over de hele kolom een lichte afname van het toegevoegde waarde volume zien. 
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2. Mogelijkheden en toepassingen van een “biobased economy”   
 
 

 
Kringloopschema “biobased economy” 
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   Bron: Wageningen World, 2011 no. 1  


